
Wij informeren u graag geheel vrijblijvend 
over de vele mogelijkheden en de wijze van 
vastleggen van een uitvaar tplechtigheid op 
een beeld- en/of geluiddragend medium.

 Roger@uitvaar tvideos.nl
 Rick@uitvaar tvideos.nl

          Roger van Zaal : 06 50 69 17 49 
           Rick Strooper   : 06 22 22 32 62

Specialist in uitvaar tvideo en fotomateriaal

www.uitvaartvideos.nl
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Het kan f ijn en troostrijk zijn om in de periode na het over-
lijden van een dierbare de herinnering aan die persoon en 
aan de uitvaar tplechtigheid levend te houden door het 
bekijken van de uitvaar tvideo en/of foto’s.

Bovendien kan deze tastbare herinnering op elk gewenst 
moment gedeeld worden.

Bijvoorbeeld met familie en vrienden die wegens verblijf in 
het buitenland niet aanwezig kunnen zijn.
Of thuis in eigen kring op een speciaal herdenkingsmoment, 
maar ook bijvoorbeeld via een online rouwregister.

Onze liefde voor het vak en jarenlange ervaring op het 
gebied van f ilm en fotograf ie, gecombineerd met een inte-
gere stijl van werken, staan garant voor elk door u gewenst 
resultaat.

Roger van Zaal en Rick Strooper werken al ruim 8 jaar 
met veel plezier en toewijding als freelance cameraman en 
fotograaf. Onze drang naar perfectie, onzichtbare aanwe-
zigheid, visuele scherpte en creativiteit zorgen voor unieke 
en apar te beelden die voor zichzelf spreken
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Een tastbare mooie herinnering aan een dierbaar 
persoon op een bijzondere dag.

Roger van Zaal en Rick Strooper f ilmen en/of fotograferen 
op discrete en uiterst professionele wijze de uitvaar tplech-
tigheid waarin u afscheid neemt van een geliefd persoon.

U heeft desgewenst een unieke combinatie van kwalitatief 
hoogwaardig foto én videomateriaal.
Van het vastleggen van de rouwstoet processie tot het 
vastleggen van een impressie van de toespraken. Alles is in 
overleg mogelijk. 
Het eindresultaat wordt mooi gemonteerd en op verzoek 
uitgebracht in luxe DVD box.
Zo heeft u van een emotionele dag waarin vaak veel langs 
je heen gaat, toch een blijvende, beeldende herinnering die 
steun en troost kan bieden in de periode erna.


